
Jabuti! 

QUAL O SABOR DA LUA? 
A Turma da Lua se encantou ao ouvir a 

história de Michael Grejniec, "Qual o sabor 
da lua?", na qual alguns bichos se juntam 
para tentar alcançá-la, tirar-lhe um pedaço e 
ver o gosto que tem. Eles são surpreendidos 
quando descobrem que o sabor da lua é i-
gual ao do alimento predileto de cada um. 
Inspirados na história, faremos uma degusta-
ção dos alimentos prediletos das crianças, 
começando pelas frutas. Pedimos que, se-
gunda-feira, cada criança traga sua fruta pre-
dileta para essa atividade. 

BORBOLETAS 
Na última terça-feira a Turma da Borbole-

ta esteve no Parque Lage à caça de lagar-
tas, mas a frustração por não con-
seguir encontrá-las, aos poucos, foi 
substituída por sorrisos e olhares 
perplexos com os vôos de lindas 
borboletas. 
Na escola, as crianças brincaram de 
entrar num casulo e experimenta-
ram novas sensações quando ima-
ginaram se transformar em borbole-
tas. 
Nossas conversas sobre o ciclo da 
vida desse inseto tem encantado a 
garotada. Continuamos à procura 
de casulos e lagartas. Pedimos a 
todos que se mantenham atentos e, 
caso achem uma lagarta tentem 
capturá-la com cuidado. Mas não se 
esqueçam de nos mandar algumas 
folhas da planta que a alimenta. 

ARCO-ÍRIS NO CASTELO 
Para a turma do Arco-Íris, o passeio 
ao Castelinho do Flamengo foi má-
gico! Das janelas do ônibus pude-
ram ver o castelo por fora e, pelos 
comentários, percebemos o quanto 
aquele momento estava sendo es-
pecial para as crianças. Logo na 

PARA TODOS 
INFORMES EM ABRIL 

Hoje está circulando o nosso Informe nú-
mero 582. Na próxima sexta-feira, semana 
santa, não será publicado. Sua próxima pu-
blicação será no dia 17/3. 

FERIADOS 
Abril será um mês entrecortado por mui-

tos feriados. Fiquem atentos ao calendário 
escolar disponível no site ou às agendas das 
crianças. Nas semanas em que o Informe 
não vai circular, as comunicações serão fei-
tas pelas agendas. Aproveitamos para dese-
jar boa Páscoa a todos e lembrar o motivo 
de não comemorarmos a data na escola, 
reproduzindo um trecho de nossa proposta 
pedagógica. 

"Periodicamente, a escola promove 
festas nas quais o que foi aprendido é 
exposto para a comunidade em geral. 
Essas festas se realizam em diversos 
locais (escola, praças, parques, tea-
tros), dentro ou fora do horário escolar. 
Procuramos festejar o que aprendemos 
e não apenas o que está estabelecido 
no calendário. É importante que a cri-
ança perceba que todo o conhecimento 
adquirido não deve ser simplesmente 
armazenado. Deve ser um agente de 
troca, crescimento pessoal e coletivo. A 
preparação das festas, e as festas em 
si, são momentos diferentes de apren-
dizagem, avaliação e retorno do traba-
lho realizado. 

Geralmente, dois momentos festivos 
envolvem toda a comunidade: a Festa 
Junina e a de Encerramento. O tradi-
cional desfile do bloco de carnaval fica 
sujeito ao calendário oficial, só sendo 
realizado quando a data pode ser arti-
culada ao calendário escolar, permitin-
do a mobilização das crianças e suas 
famílias. Da Educação Infantil ao Se-
gundo Ano, realizamos um encontro 

festivo a cada semestre. Do Terceiro ao 
Quinto Ano são organizadas a Mostra de 
Artes, no primeiro semestre, e a Feira Mo-
derna, no segundo. Porém não é incomum 
convites extraordinários para outros eventos 
que tenham como objetivo compartilhar as 
produções das crianças com suas famílias." 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rua Marques, 19                                      

TURMA DO JABUTI! 
A escolha do nome da turma é um mo-

mento significativo e especial para as crian-
ças. Ele nos acompanhará ao longo do ano, 
passando a identificar o grupo. Depois de 
boas conversas e sugestões, a TAT fez sua 
escolha. A partir de agora somos a Turma do 
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Turma do Arco-Íris no Castelinho do Flamengo 



mens da pré-história. 
Vimos, também, ossos de uma baleia gi-

gante, lanças que os homens das cavernas 
usavam para caçar - que eram ferramentas 
de pedra que podiam cortar a carne e tirar a 
pele dos animais - um crânio de um menino 
da pré-história e um lugar que marcava a 
altura dele quando estava vivo. 

Um lugar legal do museu é onde tem vá-
rios animais empalhados como o lobo, o ta-
tu, a preguiça, o boto-cor-de-rosa, o elefante 
e o macaco, que são parentes dos bichos da 
pré-história. 

Ah! Nós vimos vários pedaços de meteori-
tos de verdade. Nosso passeio foi inédito! 

Texto coletivo da turma 

BANDEIRAS NA TURMA DO SOL 
A Turma do Sol explorou as cores e for-

mas das bandeiras do Brasil e do Japão em 
seus trabalhos de ar-
tes. Muitas hipóteses 
sobre o significado das 
cores e símbolos des-
sas bandeiras movi-
mentaram nossas con-
versas em sala. 
Nossos pequenos a-
preciadores percebe-
ram, com entusiasmo 
e alegria, a presença 
do Sol no centro da 
bandeira do Japão. 

CHUVA NO ARPO-
ADOR 
A Turma da Chuva foi 
à praia do Arpoador, 

entrada, fizemos uma roda para conversar 
sobre a arquitetura e a história do lugar. 
Conforme caminhávamos pelos cômodos, 
buscávamos chamar a atenção do grupo 
para detalhes como esculturas, desenhos no 
teto, portas de cristais e muitos outros. De-
pois do lanche, em uma das sacadas do cas-
telo, assistimos a um filme da Bela Adorme-
cida e as crianças colocaram suas coroas de 
reis, rainhas, príncipes e princesas para su-
bir até a torre e imaginar quantas coisas dos 
contos de fadas podem ter acontecido na-
quele lugar. 

VISITA AO MUSEU NACIONAL 
A Turma do Trigre fez um passeio ao Mu-

seu Nacional, na Quinta da Boa Vista, e pro-
duziu este relato: 
 

“Lá, nós vimos fóssil de preguiça gigante, 
tigre-dente-de-sabre e esqueleto dos ho-

que fica perto da praia de Ipanema. Primeiro 
nós subimos na pedra, depois desenhamos 
o mar, que vimos lá de cima da pedra, e des-
cemos para lanchar. Aí, fomos brincar na 
areia com baldes, bacias, garrafas e palitos. 
No final, tomamos um delicioso banho no 
chuveirão do posto, subimos no ônibus esco-
lar e voltamos para a escola. Esse foi o nos-
so passeio! Fim. 

Texto Coletivo da Turma da Chuva 
Pedimos que enviem capa de chuva, ga-

locha e guarda-chuva, na próxima segunda-
feira, para uma atividade especial na aula de 
Expressão Corporal! 

FOTOGRAFIA E PASSEIO 
A Turma do Coração esteve envolvida 

com fotografia. Retratos de família, álbuns 
antigos e muitas histórias nos ajudaram a 
buscar a memória de momentos significati-
vos nas nossas vidas e, também, a perceber 
mudanças ocorridas em nós mesmos e nas 
fotografias ao longo do tempo. 

Na próxima segunda-feira, faremos um 
passeio ao Jardim Botânico onde, além de 
brincar bastante, as crianças irão usar a má-
quina da escola para fotografar o que quise-
rem. Vamos ver o que o olhar das crianças 
irá nos revelar! 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Rua Capistrano de Abreu, 29 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2008 
Seguem hoje, acompanhando esta edição 

do Informe, o DVD das Festas de Encerra-
mento do Ensino Fundamental de 2008. 

Turma do Tigre no Museu Nacional Turma da Chuva no Arpoador 

Turma da Borboleta no Parque Lage 



ESCREVER PARA QUÊ? 
Muitas novas descobertas estão aconte-

cendo com as pesquisas das F1 sobre como 
nasceu a escrita e sobre como podemos re-
gistrar histórias para que elas não se percam 
no tempo. As crianças conheceram as pri-
meiras formas simbólicas das cavernas, a 
escrita cuneiforme e os hieróglifos egípcios. 
Tudo isso através de muitas imagens. Brin-
camos de escrever utilizando hieróglifos, 
descobrimos que no Egito só algumas pes-
soas sabiam decifrar esse código, desenha-
mos na pedra, na argila, conhecemos um 
verdadeiro papiro e as crianças entenderam 
que podemos inventar histórias e até uma 
forma de escrevê-las. Vimos a animação 
"Das Rad" que mostra um possível ponto de 
vista das pedras sobre a evolução do ho-
mem e do mundo. Vocês podem assisti-lo 
com as crianças no Youtube. Vale a pena 
para todas as idades. 

A adoção de um livro, nesse momento da 
alfabetização, sempre traz incentivo e bons 
desafios. Escolhemos o primeiro livro coleti-
vo das crianças de F1: “O príncipe que virou 
sapo continuação”. Nessa leitura percorrere-
mos o imaginário de diferentes “Faz de con-
tas”, desafiando as crianças a descobrirem o 
que está fora de seu tempo em cada história. 
Começaremos a leitura no próximo dia 6. 
Quem ainda não adquiriu o livro tem tempo 
para providenciá-lo. 

HORA DA SAÍDA DAS F1 
Já publicamos, este ano, as regras e re-

comendações para esse momento tão deli-
cado, no qual está em jogo a segurança de 
nossas crianças. Apesar de existir a reco-
mendação para que os pais evitem entrar na 
escola nesse horário, fomos flexíveis até a-
gora com os responsáveis pelos alunos de 
F1 que se transferiram para essa sede re-
centemente. Porém, o entra e sai de adultos 
pode atrapalhar o controle dos responsáveis 
pela portaria. Como já passou o tempo de 
adaptação das crianças, pedimos a compre-

Adoramos sua aula e sua visita. Aprende-
mos a observar melhor as obras do Dali, por 
exemplo, quando ele quer dar uma impres-
são de profundidade, desenha lá no fundo, 
minúsculo, parece que a gente entra no qua-
dro. Aprendemos que se a gente quiser fazer 
uma coisa bonita, precisa saber se expres-
sar muito. Ficamos sabendo que ele adorava 
ovos, não sabemos se de comer ovos ou se 
ele gostava mesmo era de sua forma. Até a 
casa dele era cheia de ovos. Que coisa! 

Obrigada pela aula, adoramos as obras, 
beijo, 

F2TA 

REUNIÃO DE PAIS DAS F2 
Lembramos que a Reunião de Pais das 

F2 será na próxima segunda-feira, às 19h. 
Conversaremos sobre os avanços do grupo 
e sobre o trabalho que estamos desenvol-
vendo. As turmas se reunirão separadamen-
te, cada qual com sua professora de Projeto 
e a coordenação ou orientação do turno. 

O TEMPO E AS COLEÇÕES 
As F3 irão estudar, ao longo deste semes-

tre, algumas coleções. 
Tempo e coleção, alguma relação? 
As duas turmas tiveram como desafio res-

ponder a esta questão. 
"Para colecionar precisamos de tempo e 

paciência. Coleções guardam lembranças de 
diferentes épocas. 

F5MB e Carlos Drummond de Andrade 

ensão de vocês só entrando na escola quan-
do for realmente necessário. Lembramos 
que pequenas comunicações e recados de-
vem vir registrados nas agendas, que são 
lidas diariamente pelos professores. 

F2 NO TEMPO DOS CONTOS 
A leitura de diferentes versões da Bela 

Adormecida nos levou para tão longe... 
Na Idade Média como é que as pessoas 

viviam? 
Como eram as moradias? 
E as roupas, como se vestiam? 
Quem morava nos castelos? 
Como a comida chegava à mesa? 
O que os nobres comiam? 
E quem não era nobre, o que comia? 
Ufa! Muitas hipóteses as crianças já le-

vantaram sobre o contexto desse período 
histórico. Agora, começaremos nossas pes-
quisas para responder às inúmeras indaga-
ções. 

Os contos de fadas nos revelam muitas 
curiosidades sobre a vida medieval, portanto 
adotamos o livro "Que História é essa?", de 
Flávio de Souza, da Companhia das Letri-
nhas, que traz contos muito divertidos sobre 
esses clássicos. Pode ser encomendado na 
Papel aos Pedaços, no Largo dos Leões, ou 
na Livraria Artimanha, na Capitão Salomão. 

VISITA ESPECIAL NA F2TA 
Piedade, querida, 



Com as coleções, colecionamos muitas 
memórias." 

Para animar nossos estudos, estamos 
aguardando a chegada do livro "Álbum de 
Figurinhas", de Fanny Abramovich e Marcelo 
Cipis, pedido no último informe. 

Aceitamos sugestões para passeios e 
contatos com colecionadores. 

VAMOS TOCAR FLAUTA DOCE? 
As F3 vão adotar um novo material nas 

aulas de música: "Vamos tocar flauta doce", 
vol 1, de Helle Tirler, Editora Sinodal. 

Este livro vai enriquecer as aulas de músi-
ca oferecendo partituras simples de músicas 
folclóricas e infantis que serão tocadas pelas 
crianças. Quem quiser pode encomendar na 
Papelaria Papel aos Pedaços. 

MURAL DE MEMÓRIAS 
Na próxima semana vamos preparar um 

mural de memórias. Para isso é preciso que, 
em casa, com a ajuda da família, as crianças 
escolham um objeto que os remetam a uma 
lembrança de quando eram pequeninos. É 
preciso que esse objeto possa ficar um tem-
po aqui na escola. 

Já iniciamos a leitura compartilhada de 
Bisa Bia Bisa Bel. Para enriquecer nosso 
mergulho num tempo passado, pedimos pa-
ra as crianças trazerem fotos antigas de 
seus pais, avós, bisavós... 

No "site", compartilhamos com vocês um 
poema de Drummond, trazido por três alu-
nos da F4M, que sintetiza nossas experiên-
cias sobre o tempo. 

VOCÊ CONHECE DRUMMOND? 
Depois de visitar o prédio onde morava 

Carlos Drummond de Andrade, na Rua Con-
selheiro Lafaiete, 60, e copiar alguns de 
seus versos escritos nas pedras portuguesas 
da calçada próxima, a F5MB foi para o cal-
çadão de Copacabana. Lá, perto de sua es-
tátua, entrevistaram várias pessoas sobre o 
que sabiam do poeta. 

Tiveram é que falar inglês e espanhol. 
Comentaram sobre o poema, que foi um es-
cândalo literário em 1928, "No meio do cami-
nho", e perguntaram qual era a maior 
"pedra" no meio do caminho do Rio de Ja-
neiro. A mais votada foi a violência. 

Texto coletivo 

CASA NOVA 
Depois da reunião de pais de F5, na qual 

apresentamos o projeto pedagógico e arqui-
tetônico para a ampliação da escola, chegou 
a vez de levarmos as próprias crianças para 
conhecerem o prédio. As turmas de F5MB e 
F5T já estiveram lá; a F5MA está indo hoje. 
A experiência de botar a imaginação para 
funcionar e depois analisar as plantas e so-
nhar deixou a garotada eufórica. Assim, con-
tagiados por essa alegria, é que continua-
mos nosso trabalho de estudo e planejamen-
to, tocando a obra para frente. 

Agradecemos aos pais que estiveram pre-
sentes na reunião trazendo incentivos, dúvi-
das e sugestões que muito nos instigaram e 
alimentaram. Colocamo-nos disponíveis para 
conversar com os que não puderam compa-
recer. O material que foi distribuído na reuni-
ão com as idéias preliminares sobre o novo 
segmento continua disponível no "site". 

REUNIÃO DE PAIS F5 
Na reunião de pais do Quinto Ano, as a-

tenções ficaram mesmo sobre o futuro, so-
bre a implantação do segundo segmento. 
Não sobrou tempo para o presente, para 
conversarmos sobre as turmas e o trabalho 
que estamos desenvolvendo. Como prome-
temos, marcamos uma próxima reunião para 
o dia 18 de maio, segunda-feira, às 18h. 

No encontro passado, pretendíamos con-
versar sobre os documentos que foram dis-
tribuídos às famílias, um deles sobre os con-
teúdos de Língua Portuguesa e Matemática, 
que pretendemos estudar com as turmas, e 
o outro com a justificativa para o projeto "Um 
século, diferentes tempos", com nossas in-
tenções e algumas das ideias que tivemos. 

Quem não os recebeu, sinalize na agenda 
e enviaremos. 

Em sala, as crianças já estão "tecendo" o 
projeto. Quem quiser, já pode enviar materi-
ais, comentários, críticas e sugestões. 

A MÁQUINA 
Terminamos a leitura de A Máquina e es-

tamos ansiosos para ver a versão que foi 
para os cinemas. A sessão pipoca será na 
sexta-feira. 

Na quinta-feira visitamos o novo prédio da 
Sá Pereira, cujas obras ainda nem começa-
ram. Mesmo assim, observando as plantas da 
reforma, dá pra ver que ficará muito bacana! 

Inauguramos, no nosso caderno de Lín-
gua Portuguesa, uma parte chamada Glos-
sário. Nele, estarão as explicações dos prin-
cipais conceitos de Gramática que estudare-

mos e servirá de material de consulta a partir 
de agora. 

Nas aulas de Matemática estamos usan-
do a calculadora e nas aulas de Artes con-
cluímos nossos desenhos surrealistas. 

PASSEIO REMARCADO 
O passeio a Copacabana para visitarmos 

os arredores de onde viveu Drummond e sua 
estátua no calçadão, foi remarcado. F5T e 
F5MA irão na próxima terça-feira. 

DE TODOS 
CURSO LIVRE DE TEATRO MUSICAL 

Debora Garcia, mãe de Gabriel (F1T) e 
Cecilia (TBT), é preparadora vocal e Paula 
Saldanha, preparadora de teatro do curso 
que está aberto para crianças de 7 a 10 a-
nos, aos sábados, das 10 horas às 12h30. O 
curso também é oferecido para adolescentes 
e adultos em outros horários. Maiores infor-
mações 2274-8169. 

BRAGUINHA E PIXINGUINHA 
Paulo Bi se apresentará no Show Musical 

"Braguinha encontra Pixinguinha", no Espa-
ço Café Cultural, nos dias 4, 5, 18 e 19 de 
abril, às 17h, na Rua São Clemente, 409. 

 

6     SOFIA ARRUDA NEPOMUCENO       F2TA 
6     MARIA LUIZA DE M A PEIXOTO          F5T 
8     GABRIEL GONÇALVES ROSAS         TBM 
8     RAFAEL STEFFEN BASTOS                F4T 
10   SANDRA APARECIDA S COIMBRA    AUX 
10   MARIA UMBURANA FERREIRA          AUX 
11   MARIA EDUARDA ARRUDA PRADO  F3M 
12   ELISABETH V K R DE FREITAS         PRO 
12   CAIO QUITETE DE B MANSUR          F4M 
13   BENTO GONZALEZ ROCHA RAMOS  F3T 
14   MARINA TERRY WETTREICH             F1T 
14   FLORA TEIXEIRA SALEM                   F2M 
15   RAFAEL EYER P DE OLIVEIRA           TCT 
15   SOFIA PECLY MONTEIRO                   TCT 
15   STELLA VELHO MOREIRA DA SILVA F1M 
16   ANNA BARRETO PINA CHIARINI       F3M 
17   JOAQUIM JOSE C TOLEDO RIBEIRO TDT 
17   ERNESTO SAAD LINARES PEREIRA F4M 
17   FABIOLA CORREA LIMA                     AUX 
18   CECILIA DUTRA REIS DE M NEVES   TAT 
19   ELENILDE VIEGAS                              PRO 
19   LILY EXENE M L GRAHAM                  F2M 
 

Aniversários 


